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2.ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ1
SERVICES1
УСЛУГИ1

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ
VOLUME OF SERVICES AND INDICES OF PHYSICAL VOLUME
ОБЪЕМ УСЛУГ И ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
2009
Ծառայություններ, մլն.դրամ

737 617.8

2010
791 189.5

2011
865 591.9

(ընթացիկ գներով)

Services, mln. Drams
(at current prices)
Услуги, млн. драмов
(в текущих ценах)

նախորդ տարվա
նկատմամբ, %
(համադրելի

103.4

106.1

227400.1

242 986.8

264 828.5

գներով)

Ծառայությունների
ծավալը, մեկ շնչի հաշվով, դրամ

1

100.9

in % to previous year (at
comparable prices)
к предыдущему году, %
(в сопоставимых ценах)
Volume of (rendered)
services per capita, drams
Объем услуг, в расчете на
душу населения, драмов

Սկսած 2010թ. սույն ցուցանիշը համապատասխան կառուցվածքով հաշվարկվում է համաձայն

գործունեության տեսակների նոր` երկրորդ վերանայմամբ Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏԴ), որի

տնտեսական
կիրառման

առանձնահատկություններով պայմանավորված, վերահաշվարկվել են միայն 2009թ. ցուցանիշները:
Since 2010 the indicator by corresponding structure is calculated bazed on the new, second revision of Armenian Version of
NACE rev.2, according to application peculiarities of which only indicators for 2009 were recalculated.
Начиная с 2010г. данный показатель по соответсвующей структуре рассчитывается согласно новой – второй
пересмотренной редакции классификатора видов экономической деятельности Армении (КВДЭА ред.2), и исходя из
особенностей его применения перерассчитаны только показатели 2009г.
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
THE VOLUME OF SERVICES BY TYPES
ОБЪЕМЫ УСЛУГ ПО ВИДАМ
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

737 617.8

791 189.5

865 591.9

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

34 226.0

43 401.8

48 854.9

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

21 609.1

27 915.5

32 003.0

կրթություն

37 622.3

40 181.2

40 790.7

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

20 696.8

24 936.2

30 216.9

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

21 621.1

27 705.9

28 135.7

տեղեկատվություն և կապ

188 011.2

196 854.4

199 486.3

տրանսպորտ

164 436.6

168 304.6

179 675.9

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

34 769.2

42 102.9

47 910.8

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

44 993.0

48 688.1

48 665.2

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

157 288.3

156 921.6

194 536.3

սպասարկման այլ
ծառայություններ

12 344.2

14 177.3

15 316.2

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания
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2009

2010

2011

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
Ընդամենը
ծառայություններ

100

100

100

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

4.7

5.5

5.6

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

2.9

3.5

3.7

կրթություն

5.1

5.1

4.7

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

2.8

3.2

3.5

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

2.9

3.5

3.3

տեղեկատվություն և կապ

25.5

24.9

23.0

տրանսպորտ

22.3

21.3

20.8

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

4.7

5.3

5.5

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

6.1

6.2

5.6

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

21.3

19.8

22.5

սպասարկման այլ
ծառայություններ

1.7

1.7

1.8

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ ՄԵԿ ՇՆՉԻ ՀԱՇՎՈՎ
VOLUME OF RENDERED SERVICES PER CAPITA
ОБЪЕМ УСЛУГ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
2009

2010

2011

դրամ - drams - драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

Total services
Услуги, всего

227 400.1

242 986.8

264 828.5

10 551.5

13 329.4

14 947.2

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

6 661.9

8 573.3

9 791.3

11 598.6

12 340.3

12 479.9

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

6 380.6

7 658.2

9 244.9

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

6 665.6

8 508.9

8 608.1

տեղեկատվություն և կապ

57 961.9

60 457.1

61 033.0

տրանսպորտ

50 694.1

51 689.0

54 972.0

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

10 719.0

12 930.5

14 658.3

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

13 870.9

14 952.9

14 889.2

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

48 490.4

48 193.1

59 518.5

սպասարկման այլ
ծառայություններ

3 805.6

4 354.1

4 686.1

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ
կրթություն
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ
INDICES OF PHYSICAL VOLUME OF SERVICES
ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА УСЛУГ
2009

2010

2011

նախորդ տարվա նկատմամբ, % (համադրելի գներով) - in % to previous year (at comparable prices ) к предыдущему году, % (в сопоставимых ценах)
Ընդամենը
ծառայություններ

100.9

103.4

106.1

Total services
Услуги, всего

կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

105.3

118.5

107.5

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

101.7

118.5

113.5

կրթություն

105.2

100.3

105.1

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

106.2

113.2

109.7

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

113.4

121.0

99.9

տեղեկատվություն և կապ

100.7

104.0

101.1

92.4

101.3

100.2

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

129.2

108.6

97.9

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

110.1

101.5

92.8

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

102.5

98.4

124.3

սպասարկման այլ
ծառայություններ

93.0

103.7

104.7

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

տրանսպորտ
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՎ Ք. ԵՐԵՎԱՆԻ
VOLUME OF SERVICES BY MARZES AND YEREVAN CITY
ОБЪЕМА УСЛУГ ПО МАРЗАМ И Г. ЕРЕВАН

2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Հայաստանի

737 617.8

791 189.5

865 591.9

Հանրապետություն

Republic of Armenia
Республика Армения

այդ թվում`- including- в том числе:
ք. Երևան

Yerevan city
г. Ереван

645 390.4

680 343.4

746 381.0

5 731.7

7 392.4

7 413.6

Արարատ

10 226.7

11 204.1

11 981.4

Ararat
Арарат

Արմավիր

10 177.1

13 132.0

15 366.7

Armavir

Արագածոտն

Aragatsotn
Арагацотн

Армавир
Գեղարքունիք

6 699.1

7 461.4

7 729.7

Gegharkunik
Гегаркуник

Լոռի

12 312.3

14 380.7

14 932.5

Lori
Лори

Կոտայք

18 120.3

23 599.0

26 560.8

Kotayk
Котайк

Շիրակ

14 813.3

16 098.7

16 222.5

Shirak
Ширак

Սյունիք

7 209.3

8 618.5

9 425.4

Syunik
Сюник

Վայոց ձոր

2 750.5

3 490.0

3 553.2

Vayots Dzor
Вайоц дзор

Տավուշ

4 187.1

5 469.3

6 025.1

Tavush
Тавуш

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
Հայաստանի
Հանրապետություն

100

100

100

Republic of Armenia
Республика Армения

այդ թվում`- including- в том числе:
ք. Երևան

Yerevan city
г. Ереван

87.5

86.0

86.2

Արագածոտն

0.8

0.9

0.8

Aragatsotn
Арагацотн

Արարատ

1.4

1.4

1.4

Ararat
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2009

2010

2011
Арарат

Արմավիր

1.4

1.7

1.8

Armavir
Армавир

Գեղարքունիք

0.9

1.0

0.9

Gegharkunik
Гегаркуник

Լոռի

1.7

1.8

1.7

Lori
Лори

Կոտայք

2.4

3.0

3.1

Kotayk
Котайк

Շիրակ

2.0

2.0

1.9

Shirak
Ширак

Սյունիք

1.0

1.1

1.1

Syunik
Сюник

Վայոց ձոր

0.4

0.4

0.4

Vayots Dzor
Вайоц дзор

Տավուշ

0.5

0.7

0.7

Tavush
Тавуш
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ՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ
YEREVAN CITY
ГОРОД ЕРЕВАН
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

645 390.4

680 343.4

746 381.0

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

30 080.4

38 179.0

43 237.3

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

17 285.1

23 070.0

24 211.4

կրթություն

32 399.0

34 331.2

35 033.1

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

14 811.8

18 822.5

24 075.6

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

19 520.7

25 791.2

26 133.9

տեղեկատվություն և կապ

176 566.4

172 804.9

176 839.3

տրանսպորտ

144 005.0

147 330.0

157 968.7

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

33 033.1

40 430.3

46 122.1

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

43 173.1

45 374.3

46 031.4

125 067.7

123 253.5

154 459.6

9 448.1

10 956.5

12 268.6

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

2009

2010

2011

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
Ընդամենը
ծառայություններ

100

100

Total services
Услуги, всего

100

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

4.7

5.6

5.8

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

2.7

3.4

3.2

կրթություն

5.0

5.0

4.7

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

2.3

2.8

3.2

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

3.0

3.8

3.5

տեղեկատվություն և կապ

27.4

25.4

23.7

տրանսպորտ

22.3

21.7

21.2

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

5.1

5.9

6.2

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

6.7

6.7

6.2

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

19.4

18.1

20.7

սպասարկման այլ
ծառայություններ

1.4

1.6

1.6

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ
ARAGATSOTN MARZ OF RA
АРАГАЦОТНСКИЙ МАРЗ РА
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

5 731.4

7 392.4

7 413.6

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
212.6

181.3

192.4

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

63.1

153.0

819.0

կրթություն

19.6

61.7

42.8

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

654.7

637.9

763.4

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

636.7

126.6

197.5

տեղեկատվություն և կապ

558.1

1 301.4

1 159.8

1 036.3

888.7

934.7

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

185.8

46.6

56.5

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

20.1

1 258.0

141.6

2 216.7

2 175.9

2 567.5

128.0

561.3

538.4

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

տրանսպորտ

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
Ընդամենը
ծառայություններ
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100

100

100

Total services
Услуги, всего

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

2009

2010

2011

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

3.7

2.5

2.6

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

1.1

2.1

11.0

կրթություն

0.4

0.8

0.6

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

11.4

8.6

10.3

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

11.1

1.7

2.7

տեղեկատվություն և կապ

9.7

17.6

15.6

18.1

12.0

12.6

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

3.2

0.6

0.8

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

0.4

17.0

1.9

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

38.7

29.5

34.6

սպասարկման այլ
ծառայություններ

2.2

7.6

7.3

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

տրանսպորտ
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
ARARAT MARZ OF RA
АРАРАТСКИЙ МАРЗ РА
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

10 226.7

11 204.1

11 981.4

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
219.8

279.0

320.5

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

64.2

94.3

94.0

կրթություն

776.2

596.1

338.1

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

801.9

681.2

549.9

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

126.1

141.3

140.6

տեղեկատվություն և կապ

1 155.2

2 051.5

1 937.0

տրանսպորտ

1 682.8

1 791.4

1 844.0

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

297.4

280.3

350.7

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

245.3

248.2

301.7

4 374.2

4 505.6

5 286.4

483.6

535.2

818.5

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

2009
Ընդամենը
ծառայություններ

2010
100

2011
100

100

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

2.2

2.5

2.7

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

0.6

0.8

0.8

կրթություն

7.6

5.3

2.8

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

7.8

6.1

4.6

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

1.2

1.3

1.2

տեղեկատվություն և կապ

11.3

18.3

16.2

տրանսպորտ

16.5

16.0

15.4

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

2.9

2.5

2.9

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

2.4

2.2

2.5

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

42.8

40.2

44.1

սպասարկման այլ
ծառայություններ

4.7

4.8

6.8

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ARMAVIR MARZ OF RA
АРМАВИРСКИЙ МАРЗ РА
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

10 177.1

13 132.0

15 366.7

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

200.5

315.6

323.6

84.1

550.1

1 984.7

կրթություն

180.1

348.7

626.3

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

822.5

591.3

287.0

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

174.1

241.1

195.8

տեղեկատվություն և կապ

1 115.6

2 176.1

1 975.4

տրանսպորտ

1 952.2

2 651.6

2 943.0

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

144.0

152.6

220.3

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

95.8

89.1

187.8

4 888.9

5 320.1

6 221.5

519.3

695.7

401.3

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания
culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total - к итогу, %
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Ընդամենը
ծառայություններ

2009

2010

2011

100

100

100

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

2.0

2.4

2.1

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

0.8

4.2

12.9

կրթություն

1.8

2.6

4.1

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

8.1

4.5

1.9

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

1.7

1.8

1.3

տեղեկատվություն և կապ

11.0

16.6

12.8

տրանսպորտ

19.2

20.2

19.2

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

1.4

1.2

1.4

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

0.9

0.7

1.2

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

48.0

40.5

40.5

սպասարկման այլ
ծառայություններ

5.1

5.3

2.6

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
GEGHARKUNIK MARZ OF RA
ГЕГАРКУНИКСКИЙ МАРЗ РА
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

6 699.1

7 461.4

7 729.7

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
150.7

250.0

239.4

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

49.4

49.1

55.8

կրթություն

664.8

767.1

726.4

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

332.8

284.6

279.9

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

76.2

93.9

100.2

տեղեկատվություն և կապ

1614.2

2 457.2

2 376.3

տրանսպորտ

1 064.8

860.5

825.4

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

53.1

91.5

89.4

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

102.6

90.1

125.1

2 382.8

2 389.8

2 808.6

207.7

127.6

103.2

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Ընդամենը
ծառայություններ

2009

2010

2011

100

100

100

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

2.3

3.4

3.1

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

0.7

0.7

0.7

կրթություն

9.9

10.3

9.4

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

5.0

3.8

3.6

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

1.1

1.3

1.3

տեղեկատվություն և կապ

24.1

32.9

30.7

տրանսպորտ

15.9

11.5

10.7

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

0.8

1.2

1.2

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

1.5

1.2

1.6

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

35.6

32.0

36.3

սպասարկման այլ
ծառայություններ

3.1

1.7

1.4

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ
LORY MARZ OF RA
ЛОРИЙСКИЙ МАРЗ РА
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

12 312.3

14 380.7

14 932.5

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
376.2

369.5

378.9

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

18.9

90.5

75.8

1 194.8

1 311.1

1 295.0

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

618.5

643.7

750.5

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

263.9

286.0

308.9

տեղեկատվություն և կապ

1 856.9

3 363.7

3 090.1

տրանսպորտ

3 116.2

3 321.9

3 176.7

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

132.7

115.5

106.0

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

89.9

84.0

140.0

4 545.6

4 677.1

5 485.3

98.7

117.7

125.3

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ
կրթություն

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
Ընդամենը
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100

100

100

Total services

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

2009

2010

2011

ծառայություններ

Услуги, всего
այդ թվում`- including- в том числе:

կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

3.1

2.6

2.5

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

0.2

0.6

0.5

կրթություն

9.7

9.1

8.7

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

5.0

4.5

5.0

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

2.1

2.0

2.1

տեղեկատվություն և կապ

15.1

23.4

20.7

տրանսպորտ

25.3

23.1

21.3

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

1.1

0.8

0.7

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

0.7

0.6

0.9

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

36.9

32.5

36.7

սպասարկման այլ
ծառայություններ

0.8

0.8

0.9

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
KOTAYK MARZ OF RA
КОТАЙКСКИЙ МАРЗ РА
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

18 120.3

23 599.0

26 560.8

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

1 484.0

1 895.7

1 947.0

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

3 795.6

3 655.4

4 515.4

կրթություն

276.3

567.8

612.1

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

380.0

945.3

1 108.2

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

407.2

489.3

500.1

տեղեկատվություն և կապ

1 610.3

5 364.6

5 327.2

տրանսպորտ

3 344.1

3 681.9

4 015.1

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

306.3

344.5

329.5

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

538.3

520.0

586.9

5 143.6

5 601.0

7 121.4

834.6

533.5

497.9

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
Ընդամենը
60

100

100

100

Total services

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

2009

2010

2011

ծառայություններ

Услуги, всего
այդ թվում`- including- в том числе:
8.2

8.0

7.3

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

20.9

15.5

17.0

կրթություն

1.5

2.4

2.3

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

2.1

4.0

4.2

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

2.2

2.1

1.9

տեղեկատվություն և կապ

8.9

22.7

20.1

18.5

15.6

15.1

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

1.7

1.5

1.2

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

3.0

2.2

2.2

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

28.4

23.7

26.8

սպասարկման այլ
ծառայություններ

4.6

2.3

1.9

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

տրանսպորտ
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
SHIRAK MARZ OF RA
ШИРАКСКИЙ МАРЗ РА
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

14 813.3

16 098.7

16 222.5

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

610.3

693.0

773.5

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

237.8

241.6

235.0

կրթություն

1 402.2

1 423.2

1 261.3

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

1 541.2

1 350.5

1 293.3

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

220.3

278.0

301.6

տեղեկատվություն և կապ

1 311.7

3 278.3

3 090.4

տրանսպորտ

4 434.4

3 442.3

3 147.2

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

365.7

264.3

221.0

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

455.8

826.3

913.9

3 864.0

3 970.6

4 659.2

369.9

330.6

326.1

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Ընդամենը
ծառայություններ

2009

2010

2011

100

100

100

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

4.1

4.3

4.8

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

1.6

1.5

1.4

կրթություն

9.5

8.8

7.8

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

10.4

8.4

8.0

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

1.5

1.7

1.9

տեղեկատվություն և կապ

8.8

20.4

19.0

29.9

21.4

19.4

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

2.5

1.6

1.4

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

3.1

5.1

5.6

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

26.1

24.7

28.7

սպասարկման այլ
ծառայություններ

2.5

2.1

2.0

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

տրանսպորտ

63

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
SYUNIK MARZ OF RA
СЮНИКСКИЙ МАРЗ РА
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

7 209.3

8 618.5

9 425.4

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

319.2

470.0

612.5

5.6

5.9

7.9

կրթություն

277.3

286.8

366.3

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

142.3

132.0

145.5

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

86.7

126.7

131.8

տեղեկատվություն և կապ

1 093.5

1 925.7

1 733.6

տրանսպորտ

2 559.4

2 686.1

2 888.3

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

48.1

58.0

89.1

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

33.8

54.3

95.2

2 581.8

2 779.3

3 286.6

61.6

93.7

68.6

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания
culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Ընդամենը
ծառայություններ

2009

2010

2011

100

100

100

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

4.4

5.5

6.5

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

0.1

0.1

0.1

կրթություն

3.8

3.3

3.9

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

2.0

1.5

1.6

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

1.2

1.5

1.4

տեղեկատվություն և կապ

15.2

22.3

18.4

տրանսպորտ

35.5

31.2

30.6

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

0.7

0.7

0.9

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

0.5

0.6

1.0

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

35.8

32.2

34.9

սպասարկման այլ
ծառայություններ

0.8

1.1

0.7

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ
VAYOTS DZOR MARZ OF RA
ВАЙОЦ ДЗОРСКИЙ МАРЗ РА

2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

2 750.5

3 490.0

3 553.2

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

139.4

212.7

177.0

2.7

2.5

2.7

59.4

77.4

75.1

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

537.0

736.0

852.4

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

29.8

41.2

36.9

տեղեկատվություն և կապ

498.4

903.8

850.4

տրանսպորտ

377.5

391.7

326.2

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

58.7

63.5

64.5

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

5.1

4.8

7.1

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

936.5

926.7

1 087.8

սպասարկման այլ
ծառայություններ

106.0

129.7

73.1

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ
կրթություն

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания
culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Ընդամենը
ծառայություններ

2009

2010

2011

100

100

100

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

5.1

6.1

5.0

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

0.1

0.1

0.1

կրթություն

2.2

2.2

2.1

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

19.5

21.1

24.0

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

1.1

1.2

1.0

տեղեկատվություն և կապ

18.1

25.9

23.9

տրանսպորտ

13.7

11.2

9.2

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

2.1

1.8

1.8

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

0.2

0.1

0.2

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

34.0

26.6

30.6

սպասարկման այլ
ծառայություններ

3.9

3.7

2.1

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания
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ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ
TAVUSH MARZ OF RA
ТАВУШСКИЙ МАРЗ РА
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Ընդամենը
ծառայություններ

4 187.1

5 469.3

6 025.1

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում

432.9

556.0

652.8

2.6

3.1

1.3

372.6

410.1

414.2

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

54.1

111.2

111.2

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

79.4

90.6

88.4

տեղեկատվություն և կապ

630.9

1 227.2

1 106.8

տրանսպորտ

863.9

1 258.5

1 606.6

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

144.3

255.8

261.7

233.2

139.0

134.5

1 286.5

1 322.0

1 552.4

86.7

95.8

95.2

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ
կրթություն

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն
ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն
սպասարկման այլ
ծառայություններ

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания
culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

ընդհանուրի նկատմամբ, % -in % to total-к итогу, %
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Ընդամենը
ծառայություններ

2009

2010

2011

100

100

100

Total services
Услуги, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
10.3

10.2

10.8

organization of
accommodation and catering
организация
проживания и
общественного питания

մշակույթ,
զվարճություններ,
հանգիստ

0.1

0.1

0.0

կրթություն

8.9

7.5

6.9

առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

1.3

2.0

1.8

անշարժ գույքի հետ
կապված գործունեություն

1.9

1.7

1.5

տեղեկատվություն և կապ

15.1

22.4

18.4

տրանսպորտ

20.6

23.0

26.7

վարչարարական և
օժանդակ գործունեություն

3.4

4.7

4.3

մասնագիտական,
գիտական և տեխնիկական
գործունեություն

5.6

2.5

2.2

ֆինանսական և
ապահովագրական
գործունեություն

30.7

24.2

25.8

սպասարկման այլ
ծառայություններ

2.1

1.7

1.6

culture, entertainment and
recreation
культура, развлечения и
отдых
education
образование
public health and population’s
social service
здравоохранение и
социальное обслуживание
населения
real estate activity
операция с недвижимым
имуществом
information and
communication
информация и связь
transport
транспорт
administrative and support
activity
административная и
вспомогательная
деятельность
professional, scientific and
technical activity
профессиональная, научная
и техническая деятельность
financial and insurance
activity
финансовая и страховая
деятельность
other service activities другие
услуги в сфере
обслуживания

կացության և հանրային
սննդի կազմակերպում
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ և ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ1
THE MAIN INDICATORS OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION
TECHNOLOGIES1
2009

2010

2011

մլն.դրամ - mln. drams- млн. драмов
Տեղեկատվական և

190 261.1

196 717.3

198 739.8

հեռահաղորդակցության
տեխնոլոգիաներ2, ընդամենը

Information and
telecommunication
technologies2, total
Информационные и
телекоммуникационные
технологии2, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
արտադրություն

1 608.3

1 697.8

1 717.5

առևտուր

8 469.7

15 068.0

16 038.5

180 183.1

179 951.5

180 983.8

ծառայություններ

Production
производство
Trade
торговля
Services
услуги

որից- of which -из них:
հեռահաղորդակցություն

163 040.7

161 840.6

160 269.5

Telecommunication
телекоммуникационные

ընդհանուրի նկատմամբ % - in % to total - к итогу, %
Տեղեկատվական և

100

100

100

հեռահաղորդակցության
տեխնոլոգիաներ, ընդամենը

Information and
telecommunication
technologies, total
Информационные и
телекоммуникационные
технологии, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
արտադրություն

0.8

0.9

0.9

առևտուր

4.5

7.6

8.0

94.7

91.5

91.1

ծառայություններ

Production
производство
Trade
торговля
Services
услуги

որից`- of which -из них:
80.7

Telecommunication
телекоммуникационные
նախորդ տարվա նկատմամբ (համադրելի գներով, %) - in % to previous year ( in comparable prices) к предыдущему году ( в сопостиваемых ценах, %)
100.3 Information and
Տեղեկատվական և
98.8
102.2
telecommunication
հեռահաղորդակցության
technologies, total
տեխնոլոգիաներ, ընդամենը
Информационные и
телекоммуникационные
հեռահաղորդակցություն
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2009

2010

2011
технологии, всего

այդ թվում`- including- в том числе:
արտադրություն

28.1

104.0

95.5

առևտուր

82.3

163.5

102.9

101.9

99.3

100.1

ծառայություններ

Production
производство
Trade
торговля
Services
услуги

որից`- of which -из них:
հեռահաղորդակցություն

103.3

99.4

98.6

Telecommunication
телекоммуникационные

_________________________________________
1. Ցուցանիշը հաշվարկվում է գործող միջազգային մեթոդաբանության ստանդարտներին համապատասխան* և
համաձայն տնտեսական գործունեության տեսակների նոր` երկրորդ վերանայմամբ (ՏԳՏԴ խմբ.2) Հայաստանի
դասակարգչի (ՏԳՏՀԴ) ներառում է արտադրության ոլորտի 26.11` էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն, 26.12` հավաքած էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն, 26.20` համակարգիչների և
ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն, 26.30` կապի սարքավորանքի արտադրություն, 26.40`կենցաղային
էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն, 26.80` մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների
արտադրություն դասերի, առևտրի ոլորտի 46.51` համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և ծրագրային
ապահովման մեծածախ առևտուր, 46.52`էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի և դրանց մասերի
մեծածախ առևտուր դասերի, ծառայությունների ոլորտի 58.21` համակարգչային խաղերի հրատարակություն,
58.29` այլ համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն դասերի, 61` հեռահաղորդակցություն և 62` ծրագրային
ապահովման մշակում, խորհրդատվություններ և հարակից գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների
բնագավառում հատվածների, 63.1` տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից
գործունեություն, վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ, 95.1`համակարգիչների և կապի սարքավորանքի նորոգում խմբերի փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի համապատասխան ծածկագրերով
գործունեության տեսակները:
The indicator is calculated based on the international methodological standards* and the new, second revision of the Armenian
version of the Classification of Economic Activity (NACE 2nd edition). According to the main type of activity the indicator
includes following classes, groups and sections of production, trade and services:26.11- manufacture of electronic
components,26.12- manufacture of loaded electronic boards, 26.20- manufacture of computers and peripheral equipments,
26.30- manufacture of communication equipment (carrier), 26.40- manufacture of consumer electronics, 26.80- manufacture
of magnetic and optical media, 46.51- wholesale of computers, computer peripheral equipment and software, 46.52- wholesale
of electronic and telecommunications equipment and parts, 58.21- publishing of computer games, 58.29- other software
publishing, 61- telecommunication, 62- computer programming, consultancy and related activities, 63.1- data processing,
hosting and related activities; web-portals, 95.1- repair of computers and communication equipment.
Показатель рассчитан согласно действующим международным стандартам* и по новой - второй пересмотренной редакции (NACE rev.2) классификатора видов экономической деятельности Армении (КВДЭА). В соответствии с основным видом фактической деятельности показатель включает следующие классы, группы и разделы сферы производства, торговли и услуг: 26.11- производство электронных компонентов, 26.12- Производство электронных плат, 26.20Производство компьютеров и периферийных устройств, 26.30- производство телекоммуникационного оборудования
(оборудования связи), 26.40- производство бытовой электронной аппаратуры, 26.80- производство магнитных и оптических носителей информации, 46.51-оптовая торговля компьютерами,периферийными устройствами и программным
обеспечением,46.52- оптовая торговля компонентами электронного оборудования и телекомму-никационного оборудования, 58.21-издание компьютерных игр, 58.29-издание прочего программного обеспечения, 61-телекоммуникация,
62-разработка программного обеспечения, консультирование и прочая деятельность в области вычислительной техники, 63.1- обработка данных, размещение прикладных программ и связанная с этим деятельность, использование
веб- порталов, 95.1- ремонт компьютеров и оборудования связи.
2. Սկսած 2010թ. սույն ցուցանիշը հաշվարկվում է համաձայն տնտեսական գործունեության տեսակների նոր`
երկրորդ վերանայմամբ Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏԴ խմբ.2), որի

կիրառման առանձնահատկություններով

պայմանավորված վերահաշվարկվել են 2009թ. ցուցանիշները:
Since 2010 the indicator is calculated bazed on the new, second revision of Armenian Version of

NACE rev.2, according to

application peculiarities of which indicators for 2009 were recalculated.

71

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
TRADE AND SERVICES
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Начиная с 2010г. данный показатель рассчитывается согласно новой – второй
пересмотренной редакции
классификатора видов экономической деятельности Армении (КВДЭА ред.2), и исходя из
особенностей его
применения перерассчитаны показатели 2009г.
* Տեղեկատվական տնտեսության վերաբերյալ վիճակագրության արտադրման ուղեցույց:
Միավորված Ազգերի առևտրի և զարգացման կոնֆերանս, Միավորված Ազգերի հրապարակում, 2007
Manual for the Production of Statistics on the Information Economy UNCTAD, United Nations Publication, 2007
Руководство по статистической продукции информационной экономики. Конференция Объединенных Наций по
торговле и развитию, Публикация Объединенных Наций, 2007
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